MONITOR
SĄDOWY i GOSPODARCZY
Warszawa, dnia 26 kwietnia 2018 r.

Nr 82 (5470)
Poz. 17642-17898
Poz. w KRS 108402-109717

UWAGA
Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego
i pobierania opłat za ogłoszenia:
– Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego
(Dz.U.2014.125),
– Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie
wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2014.649).
Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków
obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.2011.232.1378) z dniem 1 stycznia 2013 r. został
zniesiony Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”.
Z dniem 1 stycznia 2013 r. ogłoszenia m.in. sprawozdań finansowych określonych
w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330)
publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Od 1 stycznia 2013 r. zniesiony został obowiązek publikacji sprawozdań finansowych
wraz z wymaganymi dokumentami dla podmiotów, które składają sprawozdania
finansowe do KRS i których wpisy do Rejestru przekazywane są zgodnie z art. 13 ust. 1
ustawy o KRS bezpośrednio do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Dla jednostek nieobjętych przepisami KRS, jeśli ich sprawozdania podlegają badaniu
na mocy art. 64 ustawy o rachunkowości, z dniem 1 stycznia 2013 r. powstaje obowiązek
publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
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c) udzielenia członkom Zarządu pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2017,
d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.,
e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej pokwitowania
z wykonania obowiązków w roku 2017.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Poz. 17659. PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU
SAMOCHODOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000088642. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
5 lutego 2002 r.
[BMSiG-17169/2018]
Zarząd Przedsiębiorstwa Transportu Samochodowego S.A.
w Krakowie informuje, iż cena wykupu akcji Spółki podlegających przymusowemu wykupowi na podstawie uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/2017 z dnia
19.12.2017 r., ustalona przez Panią Elżbietę Pudło - biegłego
rewidenta wpisanego na listę biegłych rewidentów pod numerem 9950, wybranego uchwałą nr 5/2017 z dnia 19.12.2017 r.,
wynosi 44,10 zł za jedną akcję.
Cena wykupu będzie wypłacana akcjonariuszom mniejszościowym we wskazany przez nich sposób. W przypadku nieodebrania przez akcjonariusza mniejszościowego należności
za akcje, Spółka będzie uprawniona złożyć je do depozytu
sądowego, którego kosztami zostanie obciążony akcjonariusz
mniejszościowy.
Poz. 17660. JSW KOKS SPÓŁKA AKCYJNA w Zabrzu.
KRS 0000445684. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2013 r.
[BMSiG-17006/2018]
Zarząd Spółki JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu, działając
na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 Ksh oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień
24 maja 2018 r., na godz. 930, w Zabrzu, w siedzibie JSW KOKS
S.A., ul. Pawliczka 1, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności JSW
KOKS S.A. za rok obrotowy 2017 i podjęcie uchwały
w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego JSW
KOKS S.A. za rok obrotowy 2017 i podjęcie uchwały
w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
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8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
członkom Zarządu JSW KOKS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
członkom Rady Nadzorczej JSW KOKS S.A. z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu
Walnego Zgromadzenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu
Rady Nadzorczej.
12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej JSW KOKS S.A. w roku 2017 jako organu spółki.
13. Przedstawienie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą
sprawozdania Zarządu w sprawie wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej
oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za
2017 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zmiany Statutu będą polegać na:
1) dodaniu w § 301 ust. 2 po pkt 6) nowego pkt 7) o następującej treści:
„7) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Spółki, a sprzedaż następuje w trybie przepisów
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania
mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu
Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych
mieszkań będących własnością Skarbu Państwa, na rzecz
najemcy lub innej osoby uprawnionej, w rozumieniu art. 2
pkt 2) ww. ustawy za cenę nie niższą niż 5% ich wartości
rynkowej,”
2) zmianie treści § 301 ust. 3 pkt 5), który brzmi:
„5) Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę
wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawcę; jeżeli wartości tej nie
można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości
księgowej netto,”
i ustaleniu nowej, następującej treści:
„5) Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę
wywoławczą, która w pierwszym przetargu nie może być
niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może
być niższa od wartości księgowej netto. W przypadku
niewyłonienia nabywcy w drodze pierwszego przetargu,
za zgodą Zarządu Spółki, wyrażoną w formie uchwały,
sprzedaż może nastąpić w drodze kolejnych przetargów
z zastosowaniem ceny wywoławczej w wysokości nie niższej niż 2/3 ceny wywoławczej z pierwszego przetargu.
Zarząd zobowiązany jest przedkładać Radzie Nadzorczej
kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych czynności,”
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu
w siedzibie Spółki, w Zabrzu przy ul. Pawliczka 1, w Biurze
Zarządu, w godz. od 900 do 1400, przez trzy dni powszednie
przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad wraz z proponowaną treścią uchwał będą dostępne dla akcjonariuszy
w siedzibie Spółki w terminie i na zasadach określonych
przez Ksh.

Poz. 17661. NITROERG SPÓŁKA AKCYJNA w Bieruniu.
KRS 0000268394. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 grudnia 2006 r.
[BMSiG-17021/2018]
Zarząd Spółki NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu, plac
Alfreda Nobla 1, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2, art. 399
§ 1 oraz 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na
dzień 25 maja 2018 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem
obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwał w sprawie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki NITROERG S.A. za okres od 1.01.2017 r.
do 31.12.2017 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki NITROERG S.A. za okres od
1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej:
a) z oceny sprawozdania finansowego,
b) z działalności w 2017 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok
obrotowy od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2017 r. do
31.12.2017 r.
12. Podjęcie decyzji o przyznaniu nagrody rocznej członkom
Zarządu Spółki za 2017 rok.
13. Rozpatrzenie „Sprawozdania Spółki NITROERG S.A.
o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi
prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji
społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2017”.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 406 § 1 ksh prawo uczestnictwa w obradach
Zgromadzenia przysługuje uprawnionym z akcji imiennych,
jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień
przed terminem Zgromadzenia.
26 KWIETNIA 2018 R.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w Biurze Zarządu Spółki
na trzy dni robocze przed terminem odbycia Zgromadzenia.
W tym samym miejscu zostaną udostępnione materiały
objęte porządkiem obrad najpóźniej na 15 dni przed terminem
odbycia Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście
lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać
udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Poz. 17662. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W MŁAWIE SPÓŁKA AKCYJNA w Mławie.
KRS 0000069948. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 grudnia 2001 r.
[BMSiG-17088/2018]
Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Mławie S.A. z siedzibą w Mławie, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000069948, o kapitale zakładowym
w wysokości 5.400.000 zł (wpłaconym w całości) („Spółka”),
na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 i 2 ksh w zw. z art. 430
ksh oraz § 52 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
22 maja 2018 r., na godz. 1000, w Warszawie przy ul. Posag 7
Panien 1 (budynek B, piętro 1), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) z następującym
porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących
uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Proponowane zmiany Statutu Spółki:
§ 29 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
„4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego,”
- otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„4) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego Spółki,”
§ 29 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
„2) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartości 30.000 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 50.000 EURO
w złotych, z zastrzeżeniem pkt 1 oraz § 52 ust. 3 pkt 1 i 3,”
- otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2) zbycie, innych niż wymienione w pkt 1, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość
kwoty 50.000 EURO w złotych,”
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